ŽUPNIJSKO GLASILO
župnij
Svetega Jerneja in
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Padovanskega

Leto XXIV, številka 558 datum 9. 8. 2020

SV. JERNEJ (Natanael) …
Tisti čas dobi Filip Natanaela in mu reče: »Našli smo njega, o katerem so pisali Mojzes
v postavi in preroki: Jezusa, Jožefovega sina, iz Nazareta. Natanael mu reče: »Iz
Nazareta more biti kaj dobrega?« Filip mu reče: »Pridi in poglej.« Ko Jezus vidi, da
prihaja k njemu Natanael, reče o njem: »Glej, pravi Izraelec, v katerem ni zvijače.«
Natanael ga vpraša: »Od kod me poznaš?« Jezus mu odgovori: »Preden te je Filip
poklical, ko si bil pod smokvinim drevesom, sem te videl.« Natanael mu pravi:
»Učenik, ti si Božji Sin, ti si Izraelov kralj.« Jezus mu odgovori: »Ker sem ti rekel, da
sem te videl pod smokvinim drevesom, veruješ? Še kaj večjega kot to boš videl.«
In mu reče: »Resnično, resnično, povem vam: Videli boste nebo odprto in Božje
angele gor in dol hoditi nad Sinom človekovim.« (Jn 1,45-51)

VEČJE STVARI …
»Vznevolji me, ko kdo govori o čudežih in nadnaravnem dogajanju kot da bi bilo v
tem kaj resnično pomembnega za naše življenje,« je zapisal neki »bloger«. Res je,
včasih rabimo kakšno božjo brco, da nas prebudi iz naše zazibanosti v vsakdanje in
posvetno, in se zavemo, kako zelo smo obdani z Bogom. A vendar naj bi se tega
toliko bolj zavedali v vsakdanu … Urili svoj duhovni pogled, da bi v ljudeh okrog
sebe in v vsem stvarstvu razbirali fantastično božjo zgodbo, v kateri smemo
nastopati.
Natanaelu Jezus obljubi, da bo videl “večje stvari”. Vse, kar je treba, je zapustiti
udobje sence svoje smokve in s pogumom stopiti na pot za Jezusom. V
zaupanju, da je vse čudovito na svojem mestu. Da hodiš z njim varno. Potem se
na strmih poteh bolj veseliš razgleda kot pa trepetaš pred prepadi.

Pon., 24. 8.
JERNEJ (Natanael)
Tor., 25. 8.
Ludvik IX.

Ob 19. uri
za + Hildo Mihelič
Ob 19. uri
za + Marijo Gube

Sre., 26. 8.
Zeferin
Čet, 27. 8.
Monika
Pet., 28. 8.
Avguštin
Sob., 29. 8.

MUČENIŠTVO
JANEZA KRSTNIKA

Ned., 30. 8.

22. NEDELJA
MED LETOM

Doma ne bo daritve – sv. maše!
Ob 19. uri
za + Romano Uran
Ob 19. uri
za + Marijo in Jožefa Straha
Ob 19. uri
Za vse + Trpotkovem
Ob 8. uri
za + Ljubico Martini ter starše Martini in Jager
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + Čavkove starše: Elizabeto in Mihaela Kanopa
Ob 11.30 za + Karla Mavriča

Janez Krstnik je edini svetnik, pri katerem praznujemo tako dan njegovega rojstva
kot smrti. Čaščenje tega svetnika je starodavno in globoko. Že evangelisti pišejo o
njegovem rojstvu, življenju v puščavi in pridiganju. Evangelist Marko pa piše tudi o
njegovi dramatični smrti. Janez Krstnik je začel pridigati okoli leta 27 ali 28 po
Kristusu. Ljudi je vabil, da »pripravijo pot za sprejem Gospoda in zravnajo
ukrivljene steze svojega življenja«. Toda ni se omejil le na pridiganje o pokori in
spreobrnjenju. Jezusa je prepoznal kot »Božje Jagnje« in bil je tako globoko
ponižen, da je v njem pokazal pravega Božjega odposlanca. Sam pa se je umaknil
ob stran. Nazadnje je s krvjo izpričal svojo zvestobo Božjim zapovedim in tako
dopolnil svoje poslanstvo. Sveti Beda, menih iz 9. stoletja, je dejal, da je Janez
Krstnik dal svoje življenje za Jezusa Kristusa. Od njega so zahtevali, da zataji
resnico. In ker tega ni storil, je umrl zanj, ki je Resnica.
Lahko se vprašamo, od kod je izviralo to življenje … tako močna, poštena in dosledna
notranjost … moč, ki se je zoperstavila mogočnikom … osebnost, ki se je v polnosti
predala, da bi pripravila pot Gospodu? Vse to je izviralo preprosto iz odnosa z
Bogom. Rdeča nit celotnega bivanja Janeza Krstnika je bila molitev. Janez Krstnik
je Božji dar, za katerega sta dolgo molila njegova starša Zaharija in Elizabeta … je
velik dar, ki ga s človeškega vidika ne bi bilo mogoče pričakovati, toda Bogu ni nič
nemogoče.
Praznik mučeništva Janeza Krstnika pa tudi nas, kristjane današnjega časa,
spominja, da se pri ljubezni do Kristusa, njegove besede in resnice, ni mogoče
zatekati h kompromisom. Resnica je resnica in kompromisov pri tem ni.
Krščansko življenje tako rekoč zahteva mučeništvo. In sicer mučeništvo
vsakodnevne zvestobe evangeliju … pogum za dopuščanje, da Kristus v nas

raste in da on usmerja naše misli in delovanje. Toda to se v našem življenju lahko
zgodi le, če je odnos z Bogom trden. Le če smo zmožni živeti zvesto, redno in
zaupanja polno molitev, nam bo Bog sam dal zmožnost in moč, da živimo
srečno in vedro, da premagujemo težave in da pogumno pričujemo zanj.
Misli iz kateheze papeža Benedikta XVI.

MOLITVENI NAMEN
SVETEGA OČETA
papeža FRANČIŠKA

Pon., 31. 8.
Rajmund Nonat
Tor., 1. 9.
Egidij (Tilen)
Sre., 2. 9.
Marjeta
Čet., 3. 9.
Gregor Veliki
Pet., 4. 9.
Rozalija Sicilska
Sob., 5. 9.
Terezija iz Kalkute
Ned., 6. 9.

23. NEDELJA
MED LETOM
Začetek
veroučnega
leta

Molimo, da bi ljudje zemeljskih virov ne izropali,
temveč si jih delili pravično in spoštljivo.
Ob 19. uri
za + Ignaca Kaiserja
Ob 19. uri
za + Štefana Herženjaka
Ob 8. uri
za žive in + župljane
Prvi četrtek - ob 19. uri
za + Marijo Mihelič
Prvi petek - ob 19. uri
za + Marijo in Franca Iršiča ter sorodnike
Prva sobota - ob 19. uri
za + Ano Breznik
Prva nedelja – darovanje za potrebe župnij
ANGELSKA … KATEHETSKA NEDELJA
Ob 8. uri za vse + Pušnikove, Hrastnikove in Vinšekove
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + Čavkove starše: Elizabeto in Mihaela Kanopa
Ob 11.30 za + Marijo Hartman, obl.
Blagoslov šolskih torb

VEROUČNO LETO 2020/2021 …
✓ Starši prvošolcev! Vabljeni k vpisu v veroučno leto, v nedeljo, 30. 8. 2020.
Vabljeni k daritvi – sv. maši ob 11.30 in nato k vpisu v veroučno šolo!
✓ Veroučno leto 2019/2020 bomo zaključili:
prva triada v torek, 1. 9., druga triada v četrtek, 3. 9. in tretja triada v
petek, 4. 9. 2020. Ob 17. uri se dobimo v cerkvi. S seboj prinesite
delovne in liturgične zvezke, da ocenimo vaše delo do 13. 3. 2020.

✓ Novo veroučno leto začnemo z daritvijo – sv. mašo v nedeljo, 6. 9. 2020:
ob 8. uri ali 11.30 v Ribnici na Pohorju ali na Sv. Antonu na Pohorju ob
10. uri …
✓ in z blagoslovom šolskih torb, ki ga bo moč prejeti tudi na kateri koli dan
v tednu, vse tja do sobote, 12. 9. 2020. Starši! Izberite si z otrokom en
dan v tednu in skupaj z njim prinesite torbo k blagoslovu.
Pri verouku bomo uporabljali naslednje veroučne učbenike in delovne zvezke:
za 1. razred: PRAZNUJEMO IN SE VESELIMO – delovni zvezek; za 2. razred:
PRAZNUJEMO Z JEZUSOM – delovni zvezek; za 3. razred: KRISTJANI
PRAZNUJEMO SKUPAJ – delovni zvezek; za 4. razred: POT V SREČNO
ŽIVLJENJE – učbenik in delovni zvezek, za 5. razred: ZNAMENJA NA POTI K
BOGU – učbenik in delovni zvezek. Novost … 6. razred: RADI ŽIVIMO - delovni
zvezek (za dva letnika tretje triade) in za 7. in 8. razred: učbenik PRIDI, SVETI
DUH.
Starši! Priskrbite otrokom veroučne učbenike in delovne zvezke!
Liturgični zvezek, ki bo tudi letos nepogrešljiv sopotnik veroučencev,
bodo prejeli v dar od župnije!
V »Navodila slovenskih škofov za vzpostavitev javnega bogoslužja v slovenskih
cerkvah v času epidemije COVID-19, z dne 4. 5. 2020«, so slovenski škofje pod točko
6 zapisali, da verniki dolžnost nedeljske svete maše izpolnijo tako, da se
udeležijo svete maše enkrat v tednu na kateri koli dan. V luči tega navodila bomo
liturgične listke delili vse dni, od nedelje do sobote. Vabljeni k daritvi – sv. maši!
KATEHEZA KOT SEME, Sabina Barlič, Naša kateheza, maj-julij 2019/20
Izkušnje kateheze na daljavo pravzaprav nimam, ker vložene aktivnosti niso obrodile
aktivne komunikacije, kar pa ne pomeni, da seme ni bilo vrženo.
Slomšek je rekel učiteljem: »ČE HOČEŠ DRUGEGA VNETI, MORAŠ SAM
GORETI.« In vir dodaja še, da je to njegovo delo, naj bo še tako zavzeto in
goreče, nezadostno, če ga ne podprejo starši. Sicer se zgodi z otrokom podobno
kakor z rožo, ki jo skrbno posadimo, pognojimo in ji damo lep okrasni lonček. Nihče
pa je ne zaliva. Hkrati spoznavam svojo lastno neizkušenost na pedagoškem in
mogoče še kakšnem področju, vendar zaupam, da Božja milost vpliva na nas vse.
Izolacija je klicala k izvirnosti posameznika in prav tako verjamem, da je
spodbudila k razmišljanju, kaj nam sveta evharistija dejansko sploh pomeni,
kar bo zagotovo milostno osvetlilo tudi veroUK/katehezo v pravi luči v
prihodnosti.
Župnija Ribnica na Pohorju in Sv. Anton na Pohorju
Tel.: 02/88 80 563 (župnijska pisarna) ali 031/630 081 (Fredi Mlinarič, župnik)
fredi.mlinaric@rkc.si; fredim@siol.net
http://www.zupnijaribnicanapohorju.si; http://www.svetiantonnapohorju.si

